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วันแรก
17.00 น.

กรุงเทพฯ ● ชัยปุระ
 (-/-/เย็นบนเครื่ อง)
พร้ อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารขาออก 1 ชั้น 3 เคาน์ เตอร์ สายการบิน Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่
อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
20.00 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ ประทศอินเดีย โดยเที่ยวบินที่ FD130 (ใช้ เวลาเดินทางโดยประมาณ 03.20 ชั่วโมง)
(บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
หมายเหตุ : พีเรียดเดินทางวันที่ 10-14 / 17-21 / 24-28 มีนาคม 2563 สายการบินมีการเปลีย่ นแปลงเวลาบิน ขาไป ออกจาก ดอน
เมือง กรุงเทพฯ เวลา 21.20 น. ถึงชัยปุระ เวลา 00.20 น. เวลานัดหมายที่สนามบินเวลา 18.30 น.**

22.45 น.

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานสนามบินชั ยปุระ ประเทศอินเดีย นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อย พบ
การต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่(**เวลาท้ องถิ่นของประเทศอินเดียช้ ากว่าประเทศไทยประมาณ 1.30 ชั่วโมง
กรุณาปรับนาฬิ กาของท่ านเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) เมืองชัยปุระ หรื อที่ทุกคนจะรู ้จกั กันในชื่อ “นครสี ชมพู”
เป็ นเมืองหลวงของรัฐราชสถาน มีประชากรมากกว่า 3 ล้านคน เป็ นศูนย์กลางในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็ น ด้าน
คมนาคม สาธารณู ปโภค และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวของเมื องชัย ปุระที่ มีความ
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ที่พกั

สวยงามทั้งสถานที่ และประวัติศาสตร์ ที่น่าค้นหา ทาให้เมื องชัยปุระ เป็ นเมืองยอดนิ ยมในการเดินทางเข้า มา
ท่องเที่ยว
PARK REGIS HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4* เมืองชัยปุระ มาตรฐานอินเดีย
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่สอง
เช้ า
จากนั้น

ชั ย ปุ ร ะ ● แอมเบอร์ ฟอร์ ท ● นั่ ง รถจี๊ ป ขึ้ น แอมเบอร์ ฟอร์ ท ● พระราชวั ง สายลม ● CITY PALACE ●
จันทาร์ มันทาร์ ● จูดห์ ปุระ
(เช้ า/กลางวัน/เย็น)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ AMBER FORT หรื อป้อมปราการใหญ่แห่งเมือง
ชัยปุระ ตั้งอยู่ บนเนินเขาสู งของเมืองอาเมร์ สร้างขึ้นในปี
ค.ศ.1592 โดยมหาราชาแมนสิ ง ห์ (Raja Man Singh) แต่
เดิ ม ที่ แ ห่ ง นี้ เป็ นป้ อ มปราการที่ ส าคัญ สามารถป้ อ งกัน
ข้าศึกที่มารุ กรานได้ มีท้ งั แม่น้ าล้อมรอบ และขนาดกาแพง
ของป้ อมปราการที่มี ขนาดใหญ่และหนาแน่ น คล้ายกับ
กาแพงเมืองจีน ด้วยความยาวกว่า 13 กิโลเมตร และสามารถมองเห็นได้ระยะไกลจากมุมสู งของปราการได้อีกด้วย
ซึ่ งภายในยังประกอบไปด้วยพระตาหนักอันสวยงามมากมาย ออกแบบสถาปั ตยกรรมภายในเป็ นการผสมผสาน
ระหว่างราชปุตกับโมกุล (พิเศษ!! ให้ ท่านนั่งรถจีปขึน้ ไปชมพระราชวัง)
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จากนั้น

นาท่านผ่านชม พระราชวังกลางน้า (JAL MAHAL) ตั้งอยูก่ ลางทะเลสาบ Man Sagar Lake โดยมีเทือกเขานหาร์
การห์ต้ งั อยูด่ า้ นหลัง และตัวอาคารสร้างด้วยหิ นทรายสี แดง พระราชวังแห่งนี้มีท้ งั หมด 5 ชั้น ซึ่ง 4 ชั้นล่างจะถูก
น้ าท่วมเมื่อทะเลสาบมีระดับน้ าสู งสุ ด และเหลือให้เห็นเพียงชั้นบนสุ ดเท่านั้น

จากนั้น

นาท่านสู่ พระราชวังสายลม (HAWA MAHAL) สร้ างขึ้นในปี ค.ศ.1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สิ งห์
(Maharaja Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดยลาล ชันด์ อุสถัด (Lal Chand Ustad) ซึ่งพระราชวังแห่ งนี้ สร้าง
ด้วยหิ นทรายสี ชมพู และสี แดง ถอดแบบมากจากทรงของมงกุฎพระนารายณ์ ลักษณะเด่นของพระราชวังสายลม
แห่งนี้ มีความสู งถึง 5 ชั้น และสู งถึง 15 เมตร มีหน้าต่างทั้งหมด 953 บาน เป็ นช่องลมลายฉลุเพื่อให้อากาศถ่ายเท
และให้แสงลอดผ่านได้ คล้ายกับรังผึ้ง สร้างขึ้นเพื่อให้นางสนมในวังสามารถมองเห็นวิถีชีวิตผูค้ นในเมือง หรื อ
ขบวนพิ ธี ก ารต่ า งๆที่ เกิ ดขึ้ นภายนอกเมื องได้ ซึ่ งคนภายนอกจะไม่ส ามารถเห็ นนางสนมในวังได้ เนื่ องจาก
สมัยก่อนจะมีความเคร่ งครัดในการใช้ผา้ คลุมหน้าสาหรับผูห้ ญิง นาท่านถ่ายรู ปหน้าพระราชวัง สายลมที่เป็ นจุด
ถ่ายรู ปยอดฮิตของผูท้ ี่มาเยือนตามอัธยาศัย
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เที่ยง
จากนั้น

บริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรม
นาท่านสู่ พระราชวังหลวง (CITY PALACE) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1797สมัยมหาราชาไสวจัย ซิ งห์ ที่ 2 สร้างโดยการ
ผสมผสานสถาปั ตยกรรมแบบราชปุตกับโมกุลในปั จจุบนั เปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์ให้สามารถเข้าชมได้จุดไฮไลท์ที่
นัก ท่ องเที่ ย วนิ ยมถ่ ายรู ป อยู่ที่ “ลานนกยูง” ซึ่ ง เป็ นลานแสดงของเหล่า นางราที่ จะมาร่ า ยราณลานแห่ งนี้ และ
ล้อมรอบด้วยประตู 4 บาน ที่ทุกบานจะมีภาพวาดที่เป็ นสัญลักษณ์ของ 4 ฤดู ประตูที่ 1 จะเป็ นตัวแทนของฤดูฝน
ที่จะเป็ นประตูที่ใช้ในการเข้าออก ประตูที่ 2 คือประตูดอกบัวเป็ นตัวแทนของฤดูร้อน ประตูที่ 3 ประตูโค้งสี เขียว
เป็ นตัวแทนของฤดูใบไม้ผลิ และประตูที่ 4 ประตูดอกไม้สีม่วงตัวแทนของฤดูหนาว และเมื่อท่านมองไปยังด้าน
บนสุดของพระราชวังก็จะเห็นห้องพักส่วนพระองค์ของราชวงศ์อีกด้วย
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จากนั้น

เย็น
ที่พกั

นาท่านสู่ จันทาร์ มันทาร์ (Jantar Mantar) หอดูดาวที่
ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างขึ้นโดย มหาราชาไสวใจ สิ งค์ที่ 2
ในปี ค.ศ.1727 เนื่ องจากท่านมีพระปรี ชาสามารถและมี
ความสนพระทัย ในการดาราศาตร์ จึ ง ท าให้ ส ร้ า งที่ น้ ี
ขึ้นมาเพื่อดูพระอาทิ ตย์ ดวงดาว และยังมีนาฬิกาแดดที่
เอาไว้ใช้ดูเวลาในการออกรบได้อีกด้วย และที่แห่ งนี้ ยงั
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก
ว่า เป็ นการแสดงออกถึงความชาญฉลาดทางดาราศาสตร์
และแนวความคิดทางจักรวาลวิทยาของราชสานักในช่วง
ปลายของยุ ค โมกุ ล ในปี ค.ศ.2010 จากนั้ น น าท่ า น
เดิ น ทางสู่ เมื อ งจู ด ห์ ปุ ร ะ ที่ รู้ จัก ในนามว่า Blue City
ตั้งอยู่ในแคว้นราชสถานของประเทศอิ นเดี ย และเมือง
แห่ ง นี้ เคยเป็ นเมื อ งหลวงของประเทศอิ น เดี ย ในอดี ต
เมืองทั้งเมืองบ้านเรื อนจะทาสี ฟ้า เกื อบทั้งหมด ซึ่ งสี ฟ้า
นั้นเป็ นสี ของพราหมณ์ เชื่อกันว่าจะทาให้บา้ นเรื อนเย็น
ลงได้ และเมื อ งแห่ ง นี้ เต็ ม ไปด้ ว ยประวัติ ศ าสตร์ ที่
ยาวนาน มีป้อมปราสาทสุดอลังกาลอีกด้วย
บริการอาหารเย็น ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ZONE BY THE PARK HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4* เมืองจูดห์ ปุระ มาตรฐานอินเดีย
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่สาม
เช้ า
จากนั้น

จูดห์ ปุระ ● ป้ อมเมห์ รานการห์ ● พระตาหนักพูลมาฮาล ● พระตาหนักโมติมาฮาล ● จัสวันธาดา ● Step Well
(เช้ า/กลางวัน/เย็น)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ป้ อมเมห์ รานการห์ (Mehrangarh
Fort) เป็ นป้ อมโบราณที่มีความยิง่ ใหญ่และเป็ น 1 ใน
4 ของพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย มีความยาว
ข้ามเขาถึง 125 ลูก ภายในมีพระราชวังที่สวยงามและ
ใหญ่ที่สุด และเป็ นจุดชมวิว ของเมื องสี ฟ้ าที่ ดีที่ สุ ด
ซึ่งเป็ นป้อมปราการที่มีความสง่าเป็ นอย่างมาก ป้อม
หิ นแห่ งนี้ ถูกสร้างบนเนินเขาสูง 122 เมตร ในปี ค.ศ.
1459 ภายในมีการแบ่งห้องหรื อท้องพระโรงขนาด

BT-JAI02_FD_MAR-APR_2020

ใหญ่อีกหลายแห่ ง ได้แก่ ตาหนัก Moti Mahal , Phool Mahal ป้ อมเมห์รานการห์เป็ นป้ อมโบราณที่ยงั อยู่ใน
สภาพที่สมบูรร์ ภายในยังเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามอีกด้วย

เที่ยง
จากนั้น

พาท่ านชม ห้ อง Phool Mahal พระตาหนักพูลมาฮาล หรื อ พระตาหนักแห่ งมวลดอกไม้ สร้ างขึ้นในปี ค.ศ.
1724 โดยได้รับการยกย่องว่าสวยงามและละเอียดอ่อนที่สุดในบรรดาตาหนักทั้งหมดที่อยู่ภายใน ส่ วนใหญ่เป็ น
ภาพวาดลายดอกไม้และเถาไม้ประดับจานวนมาก โดยเรี ยกการวาดภาพแบบนี้ว่า รักมาลา จุดประสงค์ของห้องนี้
ใช้เพื่อความสาราญ ฟังดนตรี และชมการเต้นรา และนาท่ านชม พระตาหนักโมติมาฮาล (Moti Mahal) หรื อพระ
ตาหนักไข่ มุก จุดเด่นอยูท่ ี่การนาเปลือกหอยมุกมาบด ก่อนนาไปผสมปูนแล้วฉาบลงบนผนังห้อง ทาให้เวลาค่าคืน
จุดเทียนผนังห้องจะดูแวววาว ส่ วนเพดานใช้กระจกเป็ นสี ๆ ห้องนี้ จะใช้ในการหารื อราชการกับข้าราชบริ พาร
ระดับสูง
บริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางเข้ า สู่ อนุ ส รณ์ สถาน
Jaswant Thada ตั้ง อยู่ ห่ า งจากป้ อ มเมห์
รานการห์ ไปประมาณ 1 กิโลเมตร อนุสรณ์
นี้ สร้ างขึ้นในปี ค.ศ. 1899 เพื่ออุทิศให้กับ
มหาราชาจัส วัน ต์ ซิ ง ห์ ที่ 2 (Maharaja
Jaswant Singh II) หลังจากเสี ยชีวิตไปแล้ว
4 ปี โดยเป็ นมหาราชาที่ได้การนับถือจาก
ประชาชนมากมาย เป็ นทั้งผูร้ ิ เริ่ มโครงการ
ชลประทาน จัสวันธาดาสร้างจากหิ นอ่อน ที่ประตูและเสาแกะสลักลวดลายได้ละเอียดอ่อนและงดงาม ภายในมี
สวนหย่อมเล็กๆ สร้างความร่ มรื่ นและสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้ อีกด้วย
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จากนั้น

นาท่านเดินทางเยี่ยมชม บ่ อน้าโบราณ Toorji Ka Jhalra Step Well บ่อน้ าโบราณแบบขั้นบันไดที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดแห่งหนึ่งของเมือง Jodhpur มีความลึกกว่า 200 ฟุต และเป็ นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์เรื่ อง Batman
The Dark Knight Rises จุดเด่นของบ่อน้ าโบราณแห่ งนี้ คือบันไดที่อดีตเป็ นที่กก
ั เก็บน้ าสามารถเดินลงไปตักน้ า
ได้ ซึ่งสร้างบ่อน้ าแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ ในช่วงแห้งแล้ง

เย็น
ที่พกั

บริการอาหารเย็น ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ZONE BY THE PARK HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4* เมืองจูดห์ ปุระ มาตรฐานอินเดีย
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่สี่
เช้ า
เที่ยง

จูดห์ ปุระ ● ชัยปุระ ● ประตูปาตริกา  (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดินทางกลับ ชัยปุระ (ใช้ เวลาเดินทาง ประมาณ 5 ชั่วโมง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตคารอาหารท้องถิ่น
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จากนั้น

นาท่านสู่ ประตูปาตริกา (Patrika gate) คือประตูเมืองลาดับที่ 9 ของนครชัยปุระ ตั้งอยู่บริ เวณ วงเวียนจาวาฮาร์
(Jawahar Circle) ด้วยความที่ เป็ นประตู เมื องล าดับ ที่ 9 ซึ่ ง เป็ นเลขศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ การสร้ า งประตู น
้ ้ ี จึ งมี การระดม
ความคิดในการสร้างให้ตรงตามประเพณี โบราณของเมือง ทาให้ประตูปาตริ กา มี 9 โดม 7 ซุ้มประตู แต่ละซุ้มมี
ภาพวาดสี สันสวยงาม เล่าถึงประวัติศาสตร์ของแคว้นราชสถาน และยังสามารถถ่ายรู ปชิคๆได้อีกด้วย

เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตคารอาหารท้องถิ่น
ได้เวลาสมควร นาท่ านเดินทางสู่ สนามบินชัยปุระ เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
23.15 น.
ออกเดินทางสู่กรุ งเทพฯโดยเที่ยวบินที่ FD131
วันที่ห้า
ดอนเมือง กรุงเทพฯ
05.00+1 น.
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
หมายเหตุ : พีเรียดเดินทางวันที่ 10-14 / 17-21 / 24-28 มีนาคม 2563 สายการบินมีการเปลีย่ นแปลงเวลาบิน ขากลับ
ออกจาก ชัยปุระ เวลา 00.50 น. ถึง ดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา 06.20 น. **
********************************************************************
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หมายเหตุ :
1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปลีย่ นแปลงไฟล์ท
บินรวมถึงเวลาบิน , การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกเมืองจาก
เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ หรื อ สภาพอากาศแปรปรวน หรื อ เกิด
เหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปิ ดของสถานที่ท่องเที่ยวต่ างๆรวมถึงร้ านอาหารโดยมิได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
2. อาหารท้ องถิ่น รู ปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเป็ นไปตามรสนิยมของคนท้ องถิ่น ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในรสชาติของ
อาหาร
3. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์ เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้ นเท่ านั้น ซึ่งอาจมีการเปลีย่ นแปลงแต่ โรงแรมที่เข้ าพักจะ
เป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน
4. ลูกค้ าจะต้ องปฎิบัติตามกฎระเบียบข้ อบังคับของสถานที่ท่องเที่ยวต่ างๆ เพื่อประโยชน์ ของท่ านเองและบุคคลอื่น
5. ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเที่ยวเอง หรื อ ในกรณีที่กระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
6. รู ปภาพในโปรแกรมเป็ นรู ปภาพเพื่อใช้ ประกอบการโฆษณาเท่านั้น

**ทั้งนี้ ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางทุกหน้ าอย่างถี่ถ้วน หากลูกค้าจ่ ายเงินมัดจาแล้ว
ทางบริษัทฯจะถือว่าลูกค้ายอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด**
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว

ตาราง ราคาโปรแกรม อินเดีย ชัยปุระ จูดห์ ปุระ แอร์ เอเชีย (FD) 5 วัน 3 คืน
เริ่มเดินทาง

จานวน

ไฟล์ทบิน

10 - 14 มี.ค.63

25

17 - 21 มี.ค.63

25

24 - 28 มี.ค.63

25

FD130: 21.20-00.20
FD131: 00.50-06.20
FD130: 21.20-00.20
FD131: 00.50-06.20
FD130: 21.20-00.20
FD131: 00.50-06.20
FD130: 20.00-22.45
FD131: 23.15-05.00
FD130: 20.00-22.45
FD131: 23.15-05.00

31 มี.ค.-04 เม.ย.63 25
07 - 11 เม.ย.63

25

ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก เด็กไม่ มีเตียง พักเดี่ยว จอยแลนด์
20,900

20,900

19,900

5,000

13,900

19,900

19,900

18,900

5,000

13,900

19,900

19,900

18,900

5,000

13,900

20,900

20,900

19,900

5,000

13,900

21,900

21,900

20,900

5,000

14,900
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21 - 25 เม.ย.63

25

FD130: 20.00-22.45
FD131: 23.15-05.00

21,900

21,900

20,900

5,000

14,900

**ราคา INFANT (อายุไม่ ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 3,000 บาท อัตรานีร้ วมรายการทัวร์ และตั๋วเครื่ องบินแล้ว**

อัตราค่าบริการรวม
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ าเปลีย่ นแปลงตั๋ว
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้ องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิม่ เงินพักห้ องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึน้ เครื่ อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
ค่ารถโค้ชรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารั กษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ างการ
เดินทาง ไม่ ค้ มุ ครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้ มุ ครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง
✓ ภาษีน้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)
✓ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%

อัตราค่าบริการไม่ รวม
 ค่ าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
 ค่าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดที่ไม่ ได้ ระบุไว้ ใน
รายการ
 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่ง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดียแบบ E-VISA และค่าดาเนินการ 1,300 บาท (เป็ นแบบ DOUBLE ENTRY เข้า-ออกได้ 2 ครั้ง
และอนุญาตให้ อยู่ได้ ไม่ เกิน 30 วัน)
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ1,200 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นน้าใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)
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เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
• กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่ อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 10,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อย
กว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุณาชาระก่ อนเดินทาง 30 วัน)
กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป)
• ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจาให้ ท้งั หมด
• ยกเลิกน้ อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจาทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
• ยกเลิกน้ อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ ท้งั หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป)
• ยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางต้องทาก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ ท้งั หมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุด
เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ยึดเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางหลังชาระเต็มจานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ ท้งั หมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้ น
กรณีเจ็บป่ วย :
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้ องมีใบรั บรองแพทย์ จ ากโรงพยาบาลรั บ รอง บริ ษัทฯจะทาการเลื่ อน
การเดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้ังนี้ท่านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตาม
ความเป็ นจริง
• ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่ อนล่ วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขอื่น ๆ :
• บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่า นยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่บริษัทฯ กาหนดไว้ (15 ท่ านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
• คณะผู้เดินทางจานวน 15 ท่ านขึ้นไป จึงออกเดินทางในกรณีที่มีผ้ ูเดินทางไม่ ถึง 15 ท่ าน ขอสงวนสิ ทธิ์เลื่อนวันเดินทาง
หรื อ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 10 วันก่อนการเดินทาง
• กรณีที่ท่านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครั้งก่ อนทาการออก
ตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ ทบิน หรื อเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ าท่ านออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิ นเพราะถือว่ า
ท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
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• กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

เอกสารที่ใช้ ในการยื่นวีซ่าประเทศอินเดีย 10 วันล่วงหน้ าก่อนเดินทาง
➢ สแกนหน้ าพาสปอร์ ตสี ที่ชัดเจน ห้ ามถ่ ายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือมากกว่ า 6 เดือน
➢ รู ปถ่ าย : รู ปสี ขนาด 2 นิว้ พื้นหลังสีขาวเท่านั้น 1 รู ป หน้ าตรง ไม่ ยมิ้ เห็นฟัน เก็บผมให้ เรียบร้ อย
นารู ปถ่ ายขนาด 2 นิว้ มาสแกนคู่กบั PASSPORT เต็ม 2 หน้ า จานวน 1 ไฟล์ และ ไฟล์ รูปเดี่ยว จานวน 1 ไฟล์
➢ กรณีผ้ ูเดินทางอายุไม่ ถึง 20 ปี บริ บูรณ์ เด็กไม่ ได้ เดินทาง กับบิดาและมารดา จะต้ องมีหนังสื อยินยอมให้ บุตรเดินทาง ไป
ต่างประเทศจากเขตหรื ออาเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้ าพาสปอร์ ตของบิดาและ มารดา + หนังสื อรับรองค่ าใช่
จ่ าย
➢ กรณีผ้ ูเดินทางอายุไม่ ถึง 18 ปี บริบูรณ์ ต้ องเตรียมสาเนาสู ติบัตร ภาษาไทย 1 ฉบับ และ ใบสู ติบัตรตัวจริง ภาษาอังกฤษ 1
ฉบับ
➢ กรณีผ้ ูเดินทางอายุไม่ ถึง 18 ปี บริบูรณ์ เปลี่ยนชื่ อ-นามสกุล ต้ องเตรียมเอกสารเปลี่ยนชื่ อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษตัวจริง 1
ฉบับ

**เป็ นไฟล์ PDF เท่ านั้น**

**ในกรณีวซี ่ าของท่ านไม่ ผ่านการพิจารณาจากประเทศอินเดีย
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบคืนเงินค่ าทัวร์ ให้ ทุกกรณี**
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รายละเอียดเพิม่ เติม
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่ องเที่ยว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทาง
เป็ นสาคัญ
➢ หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเที่ยว
เท่ านั้น (หนังสื อเดินทางต้ อ งมี อายุเหลื อใช้ งานไม่ น้อ ยกว่ า 6 เดื อน บริ ษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุ เหลื อไม่ ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การนัด
หยุดงาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้ า
จะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
➢ ทางบริ ษั ทฯจะไม่ รับ ผิด ชอบใดๆทั้ งสิ้ น หากผู้ เดิ นทางประสบเหตุ สภาวะฉุ ก เฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่ งไม่ ไ ด้ เกิดจาก
อุ บั ติ เหตุ ใ นรายการท่ อ งเที่ ยว(ซึ่ ง ลู ก ค้ า จะต้ อ งยอมรั บ ในเงื่ อ นไขนี้ใ นกรณี ที่ เกิด เหตุ สุ ด วิ สั ย ซึ่ งอยู่ นอกเหนื อ ความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ ทานอาหาร
บางมื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริ ษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทาง
เรียบร้ อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริ ษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเที่ยวเองหรื อในกรณีที่กระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
➢ กรณีที่การตรวจคนเข้ าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
➢ ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่ สามารถ
เปลีย่ นชื่ อได้
➢ เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริษัทฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทั้งหมด
➢ กรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้งั หมด
➢ ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้ องไม่ มีการชารุ ด เปี ยกน้า การขีดเขียนรู ปต่ างๆหรื อแม้ กระทั่งตราปั๊ มลายการ์ ตูน ที่
ไม่ ใช่ การประทับตราอย่ างเป็ นทางการของตม. กรุ ณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่ านก่ อนการเดินทางทุกครั้ ง หาก
ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
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➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ ตไม่ ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่ หมดอายุกต็ าม อาจทาให้ ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทาให้ ใบหน้ าเปลีย่ นไป ดังนั้น ท่านต้องทา
พาสปอร์ ตเล่มใหม่ก่อนทาการจองทัวร์
➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่ อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่ อนการจองทัวร์ ว่าท่ านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่ งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ ที่ชัดเจน สิ่ งนีอ้ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

**กรุณากรอกข้ อมูลสาคัญสาหรับกรอกวีซ่าอินเดียออนไลน์ ด้านล่างให้ ครบถ้ วนด้ วยค่ะ**
** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**
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ข้ อมูลสาคัญสาหรับกรอกวีซ่าอินเดียออนไลน์
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ในการพิจารณาวีซ่า**
*** กรุณากรอกข้ อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ***
ประวัติส่วนตัว (PERSONAL INFORMATION)

คานาหน้า : นาย

นาง

นางสาว

เด็กชาย

เด็กหญิง

TITLE:

MRS

MS

MSTR

MISS

MR

ชื่อ/ NAME:…………………………………………………………นามสกุล/SURNAME:………………………………………………(ตามหน้าพาสปอร์ต)
สถานะภาพ/ MARITAL STATUS :
แต่งงาน/ MARRIED
โสด/ UN MARRIED
หย่าร้าง/DIVORCE
ศาสนา/ RELIGION : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ที่อยู/่ ADDRESS :………………หมู่ที่…………….ตรอก/ซอย…………………….หมู่บา้ น………………………ตาบล/แขวง……………………………….
อาเภอ/เขต…………………….จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย์ …………………เบอร์มือถือ…………………อีเมลล์…………………………….
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน/ ADDRESS : ……………หมู่ที่……….ตรอก/ซอย……………………หมู่บา้ น………………………ตาบล/แขวง…………………….
อาเภอ/เขต…………………….จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………………เบอร์มือถือ…………………อีเมลล์…………………………….

ประวัติครอบครัว (FAMILY INFORMATION)
ชื่อ/นามสกุลบิดา :…………………………………………………………..สัญชาติ ……………………………….สถานที่เกิด………………………………..
FATHER’S NAME / SURNAME

NATIONALITY

PLACE OF BIRTH

ชื่อ/นามสกุลมารดา :………………………………………………………..สัญชาติ ………………………………..สถานที่เกิด……………………………….
MOTHER’S NAME / SURNAME

NATIONALITY

PLACE OF BIRTH

ชื่อสามี/ภรรยา:………………………………………………………………สัญชาติ ………………………………สถานที่เกิด……………………………….
GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND

NATIONALITY

PLACE OF BIRTH

ประวัติการศึกษา(EDUCATIONAL INFORMATION)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ประวัติการทางาน

(PROFESTION INFORMATION)

อาชีพ / OCCUPATION:………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อบริ ษทั / EMPLOYER’S NAME :……………………………………………………………………………………………………………………………..
เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็ กซ์/ WORK PHONE NUMBER+FAX:……………………………………………………………………………………………………
ที่อยู/่ ADDRESS : …………………………….หมู่ที่……………………ตรอก/ซอย………………………………..หมู่บา้ น………………………………..
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ตาบล/แขวง………………………………….. อาเภอ/เขต………………………………จังหวัด……………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………………

*โปรดระบุรายชื่ อประเทศที่ท่านได้ เดินทางในช่ วงระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา (ดูจากแสตมป์ เข้ า-ออก ประเทศ ในพาสปอร์ ตเป็ นหลัก) (**สาคัญมาก)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

*ท่ านเคยได้ รับวีซ่าประเทศอินเดียหรื อไม่ ……………………ถ้ าเคย โปรดระบุหมายเลขวีซ่า…………………………………………………..
วันที่ออกวีซ่า………………………….สถานที่ออกวีซ่า………………………………………… ประเภทวีซ่าที่ได้ รับ…………………………
ข้ อมูลของบริษัทที่เชิญในอินเดีย (กรณีวีซ่าธุรกิจ)
ชื่อบริ ษทั / EMPLOYER’S NAME :…………………………………………………………………………………………………………………………
ที่อยู/่ ADDRESS : …………………………หมู่ที่……………………ตรอก/ซอย………………………………..หมู่บา้ น………………………………..
ตาบล/แขวง…………………………………..อาเภอ/เขต……………………………จังหวัด……………………………..รหัสไปรษณีย…
์ ………………
เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็ กซ์/ PHONE NUMBER+FAX:…………………………………………………………………………………………………………
อีเมลล์/E-MAIL :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ข้ อมูลที่พกั ที่อินเดีย / โรงแรม
ชื่อโรงแรม / HOTEL NAME: …………………..………………………………………………………………………………………………………….
ที่อยู/่ ADDRESS :………………………...หมู่ที่……………………ตรอก/ซอย………………………………..หมู่บา้ น………………………………..
ตาบล/แขวง………………………………….อาเภอ/เขต……………………………จังหวัด……………………………..รหัสไปรษณีย…
์ ……………...
เบอร์โทรติดต่อ+แฟ็ กซ์/ PHONE NUMBER+FAX:……………………………………………………………………………………………………….
อีเมลล์/E-MAIL :……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อ/นามสกุล ผูต้ ิดต่อที่ไทย (ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………………………………………………
ที่อยู/่ ADDRESS :……………………….. หมู่ที่…………………….ตรอก/ซอย……………………………….หมู่บา้ น………………………………..
ตาบล/แขวง………………………………….อาเภอ/เขต……………………………จังหวัด……………………………..รหัสไปรษณีย…
์ ……………...
เบอร์โทรติดต่อ/ PHONE NUMBER :………………………………………………………………………………………………………………………

